
Agenda MR OBS De Piramide  
14-09-2020 

Datum Actie Uitvoering 

14-09-2020 Pim kijkt mee met de flyer die in de maak is Denise en Pim  

14-09-2020 Het jaarverslag maken  Robin  

14-09-2020 Jaarplanning delen voor feedback en definitief maken Robin en OMR 

Onderwerp Doel Tijd Wie 

19.30u. 
- Voorstellen nieuwe MR lid 
- Huidige stand van zaken  

De eerste studiedag stond aan het einde van de zomervakantie gepland. Ook is MOO 
geïmplementeerd, een nieuw ICT besturingssysteem.  
We hebben een goede, rustige start van het jaar ondergaan met zijn allen. De autonomie 
wordt vergroot bij kinderen. Het team heeft steeds meer dezelfde taken op de werkvloer. 
Leerkrachten hebben allemaal een eigen laptop, er wordt verwacht van de leerkrachten dat 
ze vanuit autonomie en vakmanschap de klus klaren.  

Vanuit Denise:  
- Er is een bewuste keuze gemaakt om de startgesprekken in driehoekverhouding op school te 

voeren. Met ouder, kind en leerkracht. Voor de informatie markt wordt een nieuwe 
oplossing bedacht, dit kan niet zo doorgaan zoals gepland. We gaan werken met een 
informatie folder, de inhoud hiervan wordt ontworpen op dit moment. Uniformiteit in alle 
groepen is belangrijk. 
MR, OR en OV toevoegen in deze informatie folder om kenbaarheid te maken.  

- We zijn bezig met een flyer voor PR van De Piramide. Denise heeft contact met 
kinderdagverblijven.  

- Ventilatiesysteem. Op alle scholen van STROOMM worden Co2 onderzoeken gedaan op 
korte termijn. 

- Tevredenheidsonderzoek wordt binnenkort afgenomen. Er worden ook 5 school specifieke 
vragen gesteld in dit onderzoek. Mocht de MR hier goede ideeën over hebben, doorgeven 
aan Denise uiterlijk 5 oktober. Onderdeel van het sturen op kwaliteit. Je bent als school 
verplicht om binnen 2/4 jaar een tevredenheidsonderzoek af te nemen.  

- Subsidiegelden kwetsbare kinderen in de coronaperiode, deze gelden gaan we uitrollen 
vanuit de visie van de school. We proberen dit deels onder schooltijd en naschools aan te 
bieden. Denise gaat met deze partners de subsidiegelden uitzetten voor deze kwetsbare 
kinderen. Dit moet nog verder afgestemd en vormgegeven worden. We hebben de ambitie 
om na de herfstvakantie te starten. Dit wordt echt door de partners aangeboden, de 
leerkrachten hebben de taak voor de klas, zij hoeven hier niets voor te doen. Er zijn 
beoordelingscriteria voor deze gelden en worden nauwkeurig verdeeld door IB en directie.  



19.50u. 
MR zaken  

- Taakverdeling binnen de MR 
GMR: Karen vanuit oudergeleding 
           Marijke pakt dit weer op na haar re-integratie 
           Linda vervangt Marijke  
Voorzitter: Robin 
Secretaris: Inge 
Penningmeester: Pim 
Nieuwsbrief: Rowena 

- Vaststelling jaarplanning MR 
Jaarplanning besproken binnen de PMR. Wordt gedeeld met OMR voor feedback, daarna 
definitief gemaakt.  

- Concept jaarverslag MR 
Steeds meer richten op het positief onderwijs, schoolplaat meenemen, tekst in de flyer 
gebruiken ect. Dit jaarverslag zal door de voorzitter gemaakt worden.  

- Nieuwe schooltijden  
We willen dit onderwerp dit schooljaar gaan verkennen. Een leerteam opzetten met 
leerkrachten en ouders voor een breed en gedegen onderzoek voor dit onderwerp.   

- Eindafrekening 2019 OBS de Piramide  
Toegelicht door Denise, een positief resultaat voor De Piramide.  

- Open dialoog: Corona en beknellingen personeel 
Tijdens dit agendapunt is er een open dialoog gevoerd binnen de MR om input te geven 
betreft dit onderwerp aan directie. Vervolgens zal ook worden besproken en bekeken hoe 
STROOMM hierin zal staan.  

21.05u.  

- Ingekomen stukken
- Uitgaande stukken

21.15u 
- Rondvraag  

Wat zijn de nieuwe agendapunten voor de volgende vergadering? 

- Wat voor een MR willen we zijn?  
-Nieuwe schooltijden (plan van aanpak) 
-Leerling prognose stand van zaken  

Vergaderingen van de MR zullen voorlopig online zijn. We maken gebruik van Teams en willen dit ook 
in gaan zetten als ‘werkbord’.  


